สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (เงินงบประมาณ)
1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 37,878.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

31,866.00 ตกลงราคา 1. บริษัท โฟนิกซ จํากัด
เปนเงิน 30,602.00 บาท
2. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
เปนเงิน 31,886.00 บาท

1. บริษัท โฟนิกซ จํากัด
เปนเงิน 30,602.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

จัดซื้อน้ําดื่ม
จํานวน 3,850 ถัง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2556

90,629.00 ตกลงราคา 1. บริษัท 4 ซีซั่นฟูดสแอนดดริ้งค จํากัด
เปนเงิน 90,629.00 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด วอเตอร ชอยซ
เปนเงิน 190,246.00 บาท

1. บริษัท 4 ซีซั่นฟูดสแอนดดริ้งค จํากัด
เปนเงิน 90,629.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

4

จัดซื้อหนังสือพิมพและนิตยสาร
จํานวน 25 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2556

81,180.00 ตกลงราคา 1. บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด
เปนเงิน 81,180.00 บาท

1. บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด
เปนเงิน 81,180.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

5

จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ Ricoh
จํานวน 2 รายการ SP312DN
ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2556

37,878.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 37,878.00 บาท

1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 37,878.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

ลําดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง

1

จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ Ricoh
จํานวน 2 รายการ SPC231N
ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2556

2

จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ Samsung
จํานวน 1 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2556
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วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
37,878.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 37,878.00 บาท

1

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ลําดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง

6

จัดซื้อกลองเก็บเอกสารทรัพยศรีไทย
จํานวน 200 ใบ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2556

7

จัดจางซอมรถยนตสวนกลาง
หมายเลขทะเบียน ชษ 8077
จํานวน 1 รายการ
ใบสั่งจางเลขที่ 1/2556

8

จัดจางซอมเครื่องถายเอกสาร
จํานวน 2 รายการ
ใบสั่งจางเลขที่ 2/2556

9

จัดจางซอมตูโทรศัพทสาขา
จํานวน 1 รายการ
ใบสั่งจางเลขที่ 3/2556

10 จัดจางซอมระบบปรับอากาศ
จํานวน 1 งาน
ใบสั่งจางเลขที่ 4/2556
11 จัดจางซอมรถยนตสวนกลาง
หมายเลขทะเบียน ฮข 682
จํานวน 10 รายการ
ใบสั่งจางเลขที่ 5/2556

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
4,922.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)
เปนเงิน 4,922.00 บาท

1. บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)
เปนเงิน 4,922.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

3,370.50 ตกลงราคา 1. บริษัท ออโต เทคนิค จํากัด
เปนเงิน 3,370.50 บาท

1. บริษัท ออโต เทคนิค จํากัด
เปนเงิน 3,370.50 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

23,877.05 ตกลงราคา 1 . บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง
(ไทยแลนด) จํากัด
เปนเงิน 23,877.05 บาท

1 . บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง
(ไทยแลนด) จํากัด
เปนเงิน 23,877.05 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

1 . บริษัท เอ็นอีซี คอรปอเรชั่น จํากัด
เปนเงิน 7,704.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

96,680.00 ตกลงราคา 1 . การไฟฟานครหลวง
เปนเงิน 96,680.00 บาท

1 . การไฟฟานครหลวง
เปนเงิน 96,680.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

6,625.17 ตกลงราคา 1. บริษัท วรจักรยนต จํากัด
เปนเงิน 6,625.17 บาท

1. บริษัท วรจักรยนต จํากัด
เปนเงิน 6,625.17 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

7,704.00 ตกลงราคา 1 . บริษัท เอ็นอีซี คอรปอเรชั่น จํากัด
เปนเงิน 7,704.00 บาท

2

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ลําดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง

12 จัดจางซอมรถยนตสวนกลาง
หมายเลขทะเบียน ภต 1916
จํานวน 4 รายการ
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2556

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
1,373.88 ตกลงราคา 1. บริษัท วรจักรยนต จํากัด
เปนเงิน 1,373.88 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
1. บริษัท วรจักรยนต จํากัด
เปนเงิน 1,373.88 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

13 จัดจางซอมเครื่องพิมพเลเซอร
ยี่หอ Fuji Xerox จํานวน 2 รายการ
ใบสั่งจางเลขที่ 7/2556

19,260.00 ตกลงราคา 1. บริษัท อัลติเมท อินเทลลิเจนท โซลูชั่น จํากัด 1. บริษัท อัลติเมท อินเทลลิเจนท โซลูชั่น จํากัด พิจารณาดานคุณภาพ
เปนเงิน 19,260.00 บาท
เปนเงิน 19,260.00 บาท
และราคาเหมาะสม

14 จัดจางซอมเครื่องพิมพเลเซอร
ยี่หอ Samsung จํานวน 2 รายการ
ใบสั่งจางเลขที่ 8/2556

5,350.00 ตกลงราคา 1. บริษัท อัลติเมท อินเทลลิเจนท โซลูชั่น จํากัด 1. บริษัท อัลติเมท อินเทลลิเจนท โซลูชั่น จํากัด พิจารณาดานคุณภาพ
เปนเงิน 5,350.00 บาท
เปนเงิน 5,350.00 บาท
และราคาเหมาะสม

15 จัดจางบริการรับฝากสงสิ่งของไปยัง
ที่ทําการไปรษณีย
จํานวน 1 รายการ
ใบสั่งจางเลขที่ 9/2556

48,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
เปนเงิน 48,000.00 บาท

1. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
เปนเงิน 48,000.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนผูใหบริการโดยตรง

16 ตออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร
จํานวน 2 รายการ
ใบสั่งจางเลขที่ 10/2555

99,777.50 ตกลงราคา 1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 99,777.50 บาท

1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 99,777.50 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

3

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
17 ตออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร
24,075.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
จํานวน 1 รายการ
เปนเงิน 24,075.00 บาท
ใบสั่งจางเลขที่ 11/2555

ลําดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง

18 คาบริการเชาพื้นที่ติดตั้งและดูแลรักษา
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ระหวางวันที่ 1 ต.ค.55-30 ก.ย.56
จํานวน 12 เดือน
ใบสั่งจางเลขที่ 12/2556
19 จัดจางเปลี่ยนสวิตชอัตโนมัติ
สําหรับควบคุมระบบลิฟต 1 งาน
ใบสั่งจางเลขที่ 13/2556

98,868.00 ตกลงราคา 1. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด
เปนเงิน 98,868.00 บาท

20 สัญญาจางดูแลรักษาระบบฐาน
ขอมูลพลังงานของ สนพ.
จํานวน 12 เดือน
สัญญาจางเลขที่ 1/2556

630,000.00

21 สัญญาเชาบริการเชื่อมตอ Internet
จํานวน 12 เดือน
สัญญาจางเลขที่ 2/2556

800,000.00 สอบราคา 1. บริษัท ทริปเปล ทรี อินเทอรเน็ต จํากัด
เปนเงิน 449,000.00 บาท
2. บริษัท ทรู อินเตอรเน็ต จํากัด
เปนเงิน 564,960.00 บาท
3. บรษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)
เปนเงิน 577,800.00 บาท

8,900.00 ตกลงราคา 1 . การไฟฟานครหลวง
เปนเงิน 8,900.00 บาท

พิเศษ

1. บริษัท เบอรรา จํากัด
เปนเงิน 630,000.00 บาท
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1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 24,075.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

1. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด
เปนเงิน 98,868.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

1 . การไฟฟานครหลวง
เปนเงิน 8,900.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

1. บริษัท เบอรรา จํากัด
เปนเงิน 630,000.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

1. บริษัท ทริปเปล ทรี อินเทอรเน็ต จํากัด
เปนเงิน 449,000.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ลําดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง

22 จัดจางบํารุงรักษาระบบงานเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสของ สนพ.
จํานวน 12 เดือน
สัญญาจางเลขที่ 3/2556

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
101,650.00 พิเศษ 1. บริษัท เอ็กซเซล ลิงค จํากัด
เปนเงิน 101,650.00 บาท

1. บริษัท เอ็กซเซล ลิงค จํากัด
เปนเงิน 101,650.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

23 จัดซื้อหนังสือ
จํานวน 2 เลม

1,600.00 ตกลงราคา 1. กองทุนสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง
เปนเงิน 1,600.00 บาท

1. กองทุนสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง
เปนเงิน 1,600.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

24 จัดจางพิมพใบเสร็จรับเงิน
จํานวน 40 เลม

2,996.00 ตกลงราคา 1. รานรุงโรจน รัชตปกรณชัย
เปนเงิน 2,800.00 บาท

1. รานรุงโรจน รัชตปกรณชัย
เปนเงิน 2,800.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

25 จัดจางทําตรายาง
จํานวน 18 อัน

1,947.40 ตกลงราคา 1. รานสากลตรายาง
เปนเงิน 1,820.00 บาท

1. รานสากลตรายาง
เปนเงิน 1,820.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

5

